INFORMATION OM BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER INOM
KOMMUNALFÖRBUNDET FJÄRDE STORSTADSREGIONEN
Inledning
I samband med ikraftträdandet av Dataskyddsförordningen (GDPR) den 25 maj 2018 har det
tillkommit en del nya regler avseende behandling av personuppgifter, exempelvis att de
registrerade fått ökade rättigheter. Dessa rättigheter innebär bland annat att de registrerade
ska få information om när, hur och varför deras personuppgifter behandlas. Rättigheterna
innebär även att de registrerade ska ha rätt att få felaktiga uppgifter rättade och i vissa
situationer även raderade. De registrerade ska alltså kunna ha kontroll över sina egna
uppgifter. Syftet med GDPR är att skydda människor mot att deras personliga integritet kränks
genom behandling av personuppgifter.
När du inom ramen för ditt arbete väljer att använda Kommunalförbundet Fjärde
storstadsregionens (”Kommunalförbundet”, ”vi”, ”vår” eller ”oss”) tjänst för offentlig
upphandling (”Upphandlingscenter”) eller tjänst för lön (”Lönecenter”), behandlar vi vissa
personuppgifter om dig. Denna informationstext beskriver hur och varför Kommunalförbundet
behandlar dina personuppgifter inom Upphandlingscenter eller Lönecenter och vilka
rättigheter du har. För ytterligare information om Upphandlingscenter, vänligen se
http://www.upphandlingscenter.se.

Vad är personuppgifter?
Personuppgifter är uppgifter som på ett eller annat sätt kan kopplas till din person. Det kan vara
självklara uppgifter som ditt namn eller ditt personnummer, men även till exempel
fastighetsbeteckning eller telefonnummer. Även ljud och bild är en form av personuppgift, om
du tydligt kan urskiljas.

Vem ansvarar för dina personuppgifter?
Kommunalförbundet är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter
inom Upphandlingscenter och Lönecenter. Information om hur du kontaktar oss finns längst
ned i denna informationstext.

Hur och vilka personuppgifter samlar vi in?
De personuppgifter som vi behandlar är uppgifter som du eller representant för din
arbetsgivare har tillhandahållit oss när du eller din arbetsgivare har valt att nyttja
Upphandlingscenter eller Lönecenter. De kategorier av personuppgifter som vi behandlar är:




kontaktuppgifter såsom namn, telefonnummer, e-postadress, personnummer och adress,
anställningsrelaterade uppgifter såsom arbetsgivarnamn, organisationsnummer och titel,
finansiell information såsom din inkomst.

Ytterligare uppgifter om dig kan skapas eller tillkomma under din tid som anställd eller under
den tid en upphandling genomförs, t.ex. genom epost-kommunikation mellan dig och
Kommunalförbundet.
För att du eller din arbetsgivare ska kunna använda Upphandlingscenter eller Lönecenter kan
vissa personuppgifter behöva tillhandahållas oss. I annat fall är det inte säkert att vi kan vidta
de åtgärder som har begärts av dig eller din arbetsgivare.
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Varför behandlar vi dina personuppgifter och med vilken rättslig grund?
Vi behandlar dina personuppgifter för ändamål såsom att:




stärka Norrköpings- och Linköpings upphandlingsfunktion inom vissa upphandlingsbehov
genom att bistå med upphandlingar,
administrera till oss inkomna handlingar, eller
hantera bland annat Norrköpings- och Linköpings kommuners anställdas löner.

Kommunalförbundet behandlar personuppgifterna baserat på bland annat de rättsliga
grunderna allmänintresse, rättsliga förpliktelser, avtal eller samtycke. Kommunalförbundet
kommer inte att behandla dina personuppgifter om det inte finns en väl motiverad anledning
till att göra det. Om Kommunalförbundet ska behandla dina personuppgifter av en annan
anledning än den ursprungliga kommer du att få information om detta i förväg.

Överföring av personuppgifter
För att uppfylla sina ändamål (se exempel ovan) kan Kommunalförbundet i vissa fall komma
att överföra dina personuppgifter till andra bolag som utför uppdrag åt Kommunalförbundet
inom och utom EU- och EES-området. Detta kan exempelvis våra IT-leverantörer, leverantörer
av upphandlingsverktyg såsom e-Avrop AB eller leverantören av lönesystemet Heroma. Vi kan
även komma att lämna ut dina personuppgifter till andra myndigheter, om vi är skyldiga att
göra det enligt lag.
Vi kommer att vidta lämpliga skyddsåtgärder för att skydda dina personuppgifter i samband
med sådana överföringar, exempelvis genom att ingå personuppgiftsbiträdesavtal eller andra
lämpliga arrangemang. Om Kommunalförbundet överför dina uppgifter till mottagare utanför
EU- och EES-området, gör vi det med stöd av standardiserade dataskyddsavtal eller annan
åtgärd i enlighet med tillämplig dataskyddslagstiftning. Kopia av handlingar avseende sådana
åtgärder kan erhållas av oss efter förfrågan. Information om hur du kontaktar oss finns längst
ned i denna informationstext.

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?
Utgångspunkten för Kommunalförbundet är enligt arkivlagstiftningen att vi ska bevara
allmänna handlingar. Vi följer dessa regler om bevarande och gallrar allmänna handlingar i
enlighet med gällande gallringsregler och beslut. Personuppgifter som inte ingår i en allmän
handling sparas endast så länge de är nödvändiga för de ändamål som de behandlas för,
vilket i normalfallet innebär att vi sparar dina personuppgifter under den tid som du innehar
relevant tjänst och/eller är angiven kontaktperson hos din arbetsgivare. Vi kan dock komma
att spara dina personuppgifter under en längre tid om rättsligt anspråk kan göras gällande.

Hur skyddar vi dina personuppgifter?
Kommunalförbundet vidtar tekniska och organisatoriska skyddsåtgärder för att skydda dina
personuppgifter mot bl.a. oavsiktlig förstöring, förlust eller ändring, samt obehörig delning och
tillgång. Dina personuppgifter utgör en del av Kommunalförbundets allmänna handlingar och
vi kan få frågor om att lämna ut dessa till enskilda eller företag. Före ett utlämnande genomförs
en sekretessprövning enligt offentlighets- och sekretesslagen.
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Vilka rättigheter har du som registrerad?
Du har följande rättigheter enligt tillämplig dataskyddslagstiftning:








Du har rätt få information om huruvida Kommunalförbundet behandlar personuppgifter
om dig och i så fall få tillgång till sådana personuppgifter (s.k. registerutdrag) med
ytterligare information om behandlingen.
Om du anser att dina personuppgifter är felaktiga eller ofullständiga har du rätt att
begära att uppgifterna rättas.
Under vissa omständigheter kan du begära att dina personuppgifter raderas eller att
behandlingen begränsas.
När behandling utförs med stöd av intresseavvägning, har du rätt att invända mot
sådan behandling.
Om du har lämnat särskilt samtycke till viss behandling, har du alltid rätt att återkalla
ditt samtycke.
På begäran har du även rätt, under vissa förutsättningar, att få ut och ta med dig vissa
av dina personuppgifter till annan personuppgiftsansvarig, s.k. dataportabilitet.
Om du anser att Kommunalförbundet behandlat dina personuppgifter felaktigt eller i
strid mot tillämplig dataskyddslagstiftning, har du rätt att inge klagomål till
Datainspektionen, se www.datainspektionen.se.

Kontaktuppgifter till personuppgiftsansvarig och dataskyddsombud
Personuppgiftsansvarig
Kommunalförbundet Fjärde storstadsregionen, org. nr. 222000-2527
Storgatan 43
582 23 Linköping
E-post: info@upphandlingscenter.se
Telefonnummer: 013-20 54 84
Dataskyddsombud
Malin Henningsson
Tel: 013-20 62 62
E-post: Malin.Henningsson@linkoping.se
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